
 
              COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 
 

  SINTEZA 
               dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 
                          miercuri 15 septembrie 2010 ora 16:00 

 
Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc miercuri 15 

septembrie 2010 ora 16:00. Au fost discutate urmatoarele: 
 
- Prezentarea lucrarilor dezbaterii pe tema „Protejarea patrimoniului. 

Fatadele de patrimoniu intre conservare si distrugere” organizata marti 14 
septembrie 2010 de Grupul pentru Dialog Social cu participarea reprezentantilor 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. La eveniment au participat din 
partea Filialei Bucuresti prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedinte O.A.R. 
Bucuresti si arh. Mihai Ene, Vicepresedinte cu probleme profesionale. 

Membrii Colegiului Director vor formula observatii la materialele 
legislative in domeniu propuse de MDRT. propunerile vor fi centralizate si 
transmise catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. 

- Membrii Colegiului Director vor formula propuneri privind modificari 
la Legea 184/2001. Propunerile vor fi transmise catre O.A.R. – coordonator arh. 
Alexandru Panaitescu – Vicepresedinte cu probleme legislative. 

- Referitor la Regulamentul de functionare a Registrului Urbanistilor din 
Romania – vor fi formulate observatii de membrii Colegiului Director Teritorial. 

- Se aproba ca Buletinul Informativ A&B al filialei sa cuprinda o rubrica 
care va prezenta constructii bucurestene discutabile.  

- Se aproba ca Filiala Bucuresti sa sprijine organizarea unui concurs de 
arhitectura – Fortul Jilava. 

- In urma audientei la Ministerul Muncii la care au participat prof. dr. 
arh. Mircea Ochinciuc si avocat Marcel Toader prin care sa lamurit faptul ca 
filiala poate organiza cursuri de pregatire profesionala, Colegiul Director 
approba contactarea reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru stabilirea conditiilor in care certificatul de absolvire a cursului 
de audit energetic emis de filiala va fi acceptat de acestia. 

- Se aproba reluarea consultatiilor juridice sustinute de avocat Marcel 
Toader si a consultatiilor profesionale sustinute de arh. Silvia Maldarescu si arh. 
Bogdan Bogoescu. 

- Se aproba reluarea negocierilor privind un nou sediu pentru filiala. 
- Se aproba transmiterea catre membrii Filialei Bucuresti a O.A.R. 

suspendati pentru neplata cotizatiei a deciziei Presedintelui O.A.R. Bucuresti 
privind obligativitatea platii restantelor si, pina la achitarea integrala a acestora, 
obligatia depunerii parafei individuale la sediul filialei. Deciziile vor fi 
individuale. 

- Membrii Colegiului Director sint informati in privinta demersurilor pe 
care le intreprinde O.A.R. pentru clarificarea problemelor pe care membrii 
titulari ai birourilor de arhitectura le intimpina in activitate in urma publicarii 
OUG 58/2010. Informatiile centralizate de O.A.R. vor fi transmise membrilor 
filialei. 

 
  

17 septembrie 2010        Secretar Executiv: 
                   arh. Cornelia Burcus 
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